Referat styremøte
Når: 31.08.2017 kl. 17:00 – 20:00
Hvor: Kretskontoret, Neufeldtsgate 3
Tilstede: Lise Brekken (Kretsleder), Lars Brissach (Øst), Frode Sollie (Kyst)
Ikke tilstede: Kim Andre By (Sør), Camilla Flønes (Trondheim)
Sak 30/17

Status terminlista
MEGA – status er at roverne har god kontroll. Det har vært litt utfordringer
med påmelding og informasjon, men det ser ut som det blir en del påmeldinger
uansett!
Småspeidermanøveren – veldig lite påmelding. Alt er klart til arrangementet
men det mangler deltagere! Det virker som det er få grupper som har
småspeidere som har kommet i gang, kanskje arrangementet kommer litt tidlig
på høsten? Lise tar kontakt med de aktuelle gruppene som ikke er påmeldt og
hører.
JOTA/JOTI – avlyst som kretsarrangement. Kretsstyret vil prøve å få til en
ordning som fungerer og slik at ikke den samme gruppa og de samme lederne
må arrangere hvert år. Kan det være en mulighet å arrangere annethvert år?
Lederløft – påmeldingsfristen er flyttet til 8.september. Status per 31.august er
40 påmeldte.
Kretsting – flyttet til søndag 12.november, samme helg som roverjulebordet.
Kretsstyrehelg – planen er at kretsstyret og kretssekretær drar til Vanvikan 7.8. Oktober. Mulig å kombinere kretsstyresamling og samling for noen
komiteledere, husrådet, ledertrenere deler av helga. Invitasjon sendes ut til de
aktuelle.

Sak 31/17

Status økonomi
Regnskapsfører ønsker seg regnskapsprogram som er nettbasert og kan brukes
på nett. Foreslår Tripletex til kr. 159/mnd og 450 kr i etableringsgebyr.
Finn ut om det er mulig å ta en back-up, eller laste ned hele regnskapet med
bilag i tilfelle programmet slutter å fungere.
Vedtak: Kretsen ønsker å kjøpe Tripletex som regnskapsprogram. Først vil de
ha svar på lagringsmuligheter og sikkerhet i forhold til at det er et nettbasert
program.
Kretssekretær undersøker og kommer med tilbakemelding på det, og kjøper
programmet etter at den gratis 2 ukers perioden er over.

Sak 32/17

TSF

Prosjektleder?
Foreløpig vet vi kun at TSF skal arrangeres på Sverresborg.
Sak 33/17

Utleie av hyttene
Status – det er generelt mye utleie på hyttene, som er veldig positivt.
Kretsstyret ønsker å gjøre noen prisendringer, både for å forenkle og få inn litt
mer på utleie. Kretsstyret spør husrådet om de kan komme med et nytt forslag.
Lise hører med husrådet.
Vi må få inn utleiereglement på engelsk på nettsidene,

Sak 34/17

Speidertinget 2018
Vi er teknisk arrangør for arrangementet, så vi trenger i utgangspunktet ikke en
prosjektleder fra Sør-Trøndelag. Teknisk har tatt kontakt med 2 mulige hotell
på Værnes.

Sak 35/17

Jubileumsåret 2018
Merke er planlagt og konseptet for hele året er under planlegging. Kretsen
ønsker å ha jubileumsfokus på hvert arrangement gjennom året.
Vi ønsker også et eget arrangement – ei helg, evt. ei uke – som blir selve
jubileumsarrangementet. Det må være i Trondheim sentrum hvor vi kan vise
fram hva speideren er.
Jubileumskick-off i oktober er tenkt som et arrangement uten så mye
speiderfokus, men et slags idé-møte.

Eventuelt
Trondheim Event – Firma for teambuilding (Torkil Rian)
De har forespurt kretsen om å lage en avtale. De ønsker seg en større gapahuk
på området ved Stykket, og en fast avtale om leie av hyttene en helg i
måneden. Trondheim Event betaler evt. bygging av gapahuk.
Lise har tatt det opp med husrådet for å høre om kapasitet til å sette opp noe
sånt, og med ledertrenerne for å høre om de er interessert i en gapahuk på
Stykket. Terje fra Husrådet, Svein fra Ledertrenerne og Lise fra kretsstyret
avtaler et møte med Torkil Rian for å se på detaljer for avtalen.
Vedtak: Kretsstyret ønsker å få til en slik avtale.
Strømbruk på eiendommene i Bymarka
Kretsstyret reagerer på mengden strøm som brukes på Stykket, og på prisene vi
betaler hver måned. Lise tar det med husrådet.
Neste styremøte: Kretsstyrehelga 7.-8. oktober

